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Zápisnica  
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajerovce,  

konaného dňa 25. 5. 2017.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Michal Sekerák, starosta obce 

                             Poslanci: Anna Prihodová, Michal Kormoš, Ján Kormoš, Milan Príhoda,  

                             Ján Kundracík 

Ďalší prítomní:   Jozef Korínek, Marta Lichvarčíková 

 

PROGRAM  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 22. zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Návrh Záverečného účtu za rok 2016 

6. Rozpočtové opatrenia 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Michal Sekerák. Privítal všetkých 

prítomných, skonštatoval, že piati poslanci sú prítomní a OZ je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2. Schválenie programu 22. zasadnutia      

     Starosta obce Michal Sekerák predniesol program 22. zasadnutia OZ. Ďalšie iné návrhy 

a pripomienky k navrhnutému programu neboli prednesené a tak starosta obce dal hlasovať 

o prednesenom programe 22. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:            za:     5 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Kormoš Ján, Príhoda Milan,  

                                              Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

   

Uznesenie č. 1/2017/22.2 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: program 22. zasadnutia OZ 

 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Za zapisovateľku bola určená pracovníčka OcÚ p. Lichvarčíková a za overovateľov 

zápisnice poslanci Michal Kormoš a Milan Príhoda. 

Hlasovanie:            za:     5 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Kormoš Ján,  Príhoda Milan,  

                                             Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                
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                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 2/2017/22.3 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach  

A. určuje:  

-  zapisovateľka: Marta Lichvarčíková 

B. schvaľuje: 

-  overovatelia zápisnice: Michal Kormoš a Milan Príhoda 

 

 

K  bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Annu Prihodovú, Jána Kundracíka 

a Jána Kormoša. Iný návrh na návrhovú komisiu nebol a tak dal starosta hlasovať 

o predloženom návrhu návrhovej komisie. 

Hlasovanie:        za:       5 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Kormoš Ján, Príhoda Milan,  

                                            Kundracík Ján)     

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                            neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 3/2017/22.4    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: Návrhovú komisiu: Anna Prihodová 

                                                         Ján Kundracík    

                                                         Ján Kormoš                                                       

                                                         

 

K bodu  5. Návrh Záverečného účtu za rok 2016 

     V úvode tohto bodu sa o slovo prihlásil hlavný kontrolór obce J. Korínek, ktorý predniesol 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu hospodárenia obce 

Bajerovce za rok 2016. Následne starosta obce Michal Sekerák vyzval pracovníčku OcÚ M. 

Lichvarčíkovú, aby predniesla Návrh Záverečného účtu Obce Bajerovce za rok 2016. P. 

Lichvarčíková na začiatok informovala prítomných poslancov, že k návrhu Záverečného účtu 

Obce Bajerovce za rok 2016, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej 

stránke obce od 5. 5. 2017 neboli podané žiadne návrhy ani pripomienky. Po prednesení 

Návrhu Záverečného účtu za rok 2016 a jeho prerokovaní, dal starosta hlasovať 

o prednesených návrhoch na uznesenia. 

 

 

Hlasovanie:        za:       5 (Prihodová Anna, Kormoš Michal, Kormoš Ján, Príhoda Milan, 

                                            Kundracík Ján)     

                            proti :        0                                

                            zdržal sa:   0                                  

                             neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

 

Uznesenie č. 4/2017/22.5    

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 
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A. berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za  

                                     rok  2016 

 

B. schvaľuje: 

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo  

    výške 195,12 Eur 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia 

     V bode 6 starosta vyzval pracovníčku OcÚ, aby predniesla rozpočtové opatrenia. P. 

Lichvarčíková predniesla rozpočtové opatrenia č. 1/2017, ktorým informovala o úprave 

rozpočtu na príjmoch zo štátneho rozpočtu a následne k tomu úpravu použitia na výdavkoch 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Poslanci zobrali rozpočtové opatrenie na vedomie. Ďalej 

predniesla p. Lichvarčíková rozpočtové opatrenie č. 2/2017, ktoré sa týkalo zapojenia 

finančných prostriedkov z úveru do príjmu a čerpania týchto prostriedkov, ktoré je zahrnuté 

na strane výdavkov. Ďalším rozpočtovým opatrením, ktoré bolo prednesené na prerokovanie 

bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2017, ktoré obsahovalo úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov 

z vlastných zdrojov. Po prerokovaní jednotlivých rozpočtových opatrení dal starosta hlasovať 

o rozpočtových opatreniach č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017 

 

Hlasovanie:        za:       5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kormoš Ján, Príhoda Milan,  

                                           Kundracík Ján)     

                             proti :        0                                

                             zdržal sa:   0                                  

                             neprítomní pri hlasovaní:  0  

 

Uznesenie č. 5/2017/22.6 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. berie na vedomie: rozpočtové opatrenie č. 1/2017 zo dňa 31.3.2017 

 

B. schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 2/2017 zo dňa 31.3.2017 a rozpočtové opatrenie 

                        č. 3/2017 zo dňa 31.3.2017 

 

K bodu 7. Rôzne 

     V tomto bode starosta informoval o konaní Okresného kola súťaže DHZ v kategórii 

dospelých, ktoré sa uskutoční na bývalom ihrisku v Bajerovciach dňa 28. 5. 2017, kde 

organizátorom je DHZ Bajerovce. Starosta v tomto bode informoval tiež poslancov, že 

v mesiaci jún ho počas jeho neprítomnosti bude zastupovať p. Anna Prihodová, zástupkyňa 

starostu. Iné témy na prerokovanie v tomto bode neboli  a tak starosta ukončil tento bod 

rokovania. 

 

K bodu 8. Diskusia 

     Diskusia prebiehala počas prerokovania jednotlivých bodov programu. 

 

 

     

K bodu 9. Návrh na uznesenie 

     Návrh na uznesenia predniesla Anna Prihodová. Po prednesení návrhu vyzvala poslancov 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia. 
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Hlasovanie:            za:       5 (Anna Prihodová, Kormoš Michal, Kormoš Ján, Príhoda Milan,  

                                                Kundracík Ján)        

                                proti :        0                                

                                zdržal sa:   0                                  

                                neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

Uznesenie č. 6/2017/22.9 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach 

A. schvaľuje: návrh na uznesenia 

 

K bodu 10. Záver 
     Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Marta Lichvarčíková                

 

 

 

 

                                                                                                 .....................................................                                                                                                                        

                                                                                                    Michal Sekerák, starosta obce  

 

Overovatelia:  

Michal Kormoš                                                                             ................................................ 

 

Milan Príhoda                                                                               ................................................ 


